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  Utdragsbestyrkande  

VN § 18    

Delegationsbeslut 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner redovisningen av: 

- Delegationsbeslut av ordföranden fattade mellan 
 2018-08-24 – 2019-02-27 

 
__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

VN § 19 

Röstmottagare – Förtidsröstning för omvalet i 
Falun 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Utse följande personer till röstmottagare för förtidsröstningen för om-
valet i Falun: 

Carl-Magnus Träff,   Smörbollsgatan 4B, Göteborg 
Emelia Larsson,  Karl Johansgatan 5, Göteborg 
Lindali Bergenzaun,  Celsiusgatan 4, Vara 
Christoffer Jensen,  Karl Johansgatan 5, Göteborg 

____________ 

Ärendet 
Valprövningsnämnden har beslutat om omval till kommunfullmäktige i Falun, 
och Valmyndigheten har fastslagit valdagen till den 7 april 2019. Enligt valla-
gen, 10 kap. 2 § ska förtidsröstning påbörjas tio dagar innan valdagen, det vill 
säga den 28/3 2019.  

Enligt vallagen 4 kap. 23 § ska varje kommun erbjuda minst en röstningslokal 
som ”ger väljare goda möjligheter att rösta”. Det är upp till varje kommun att 
tolka vad detta innebär. Valnämndens ordförande har den 27 februari 2019 fat-
tat ett delegationsbeslut på att förtidsröstning ska hållas i kommunhusets entré, 
den 2-4 april, klockan 17-19. 

De föreslagna röstmottagarna har genomgått den obligatoriska utbildningen 
för uppdraget som röstmottagare inför valet 2018, och kommer att repetera ut-
bildningen online inför den aktuella röstmottagningen. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

VN § 20 

Tider för förtidsröstning – EP-valet 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. följande öppettider ska gälla för de röstningslokaler som beslutades vid 
nämndens sammanträde 2019-02-11, vid förtidsröstningen fr.o.m. 
190508 t.o.m. 190526: 
Område Lokal  Öppettider 
Jung  Bygdegården  16/5 samt 21/5; 16-18 
 
Kvänum Biblioteket  Måndagar 10-12; 13-16 
    Onsdagar 13-18 
    Fredagar 10-12; 13-15 
 
Levene Biblioteket  Tisdagar 14-17:30 
 
Tråvad Föreningshuset 14/5 samt 22/5; 16-18 
 
Vara   Biblioteket  Måndagar 11-18 
    Tisdagar 11-18 
    Onsdagar 11-16 
    Torsdagar 11-18  
    Fredagar 11-16 
    Lördagar 10-13 
 
Vara   Kommunhuset                    Söndagar 10-12 
                         Valdagen 26/5, 8-21 
 
Vedum Biblioteket  Måndagar 13-18 
    Onsdagar 10-12; 13-15 
    Fredagar 10-12; 13-15 

____________ 

Ärendet 
Enligt vallagen (2005:837) ska varje kommun anordna röstningslokaler för att 
ta emot förtidsröster. Minst en röstningslokal i varje kommun ska vara öppen 
varje dag under förtidsröstningen, och lokalernas öppettider och geografiska 
spridning ska vara sådan att väljare får god möjlighet att rösta. Minst en röstlo-
kal ska vara öppen på valdagen under hela den tid som röstning i vallokaler på-
går. Förtidsröstningen pågår från den 8 maj till och med den 26 maj 2019.  

__________ 
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VN § 21 

Ersättning till biblioteken för förtidsröstning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. fastställa följande ersättning till biblioteken för tjänsteköp gällande för-
tidsröstningen: 60 000 kronor 

____________ 

Ärendet 
Valnämnden beslutade på sitt sammanträde den 11 februari 2019 att hemställa 
till biblioteken att inkomma med bemanningsschema och kostnadsberäkning 
för förtidsröstningen. Biblioteken har inkommit med en kostnadsberäkning för 
extra bemanning, som utgår ifrån att biblioteken skulle anordna förtidsröstning 
under sina ordinarie öppettider och klara bemanningen på egen hand. Enligt 
deras beräkningar kommer deras kostnader att hamna på ungefär 60 000 kro-
nor, och valnämnden föreslås fastslå ersättning på samma belopp. 

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

VN § 22    
    

Övriga frågor 
Valnämnden diskuterar eventuella undantag från riktlinjerna som anger att en 
röstmottagare inte ska inneha några politiska uppdrag. Nämnden ser i dagsläget 
ingen anledning att bevilja sådana undantag. 
________ 
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VN § 23    
    

Information från kansliet 
Valsamordnare Carl-Magnus Träff informerar om:  

1. rekryteringen av röstmottagare 
2. utbildning för bibliotekets personal inför förtidsröstmottagningen 
3. partier som har begärt utläggning av valsedlar 
4. inköp av valsedelräknare 
5. information som kommer att gå ut till hushållen inför EU-valet 

________ 
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  Utdragsbestyrkande  

VN § 24 

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att hålla nästa sammanträde fredagen den 17/5 2019 
klockan 13:00. 

________ 
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